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Моделиер прочут познавам –
за ненадминат го признавам.
Моделите му без съмнение
създават ведро настроение
и носят свежите одежди
за по-добър живот надежда.

Писмо до Дядо Коледа
Вън манекените не спират
три месеца да дефилират.
И ето – цялата природа
сега е по последна мода:
навред светът е оцветен
в любимия ми цвят зелен.

Мира Дойчинова - irini
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Пчели, мушици, птици в полет...
прославят името ти, Пролет!

Радостина Колева-Радика

Н

а 14, 15 и 16 март
2014 г. в гр. Велико Търново
се състоя Международен
форум-изложение “Здраве,
Щастие, Красота” (сайт
www.for umizlojenie.com)
с участието на над 30
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лектора от България и
чужбина и над 50 фирми
и търговци, представящи био храни, натурална
козметика, апаратури и
технологии в сферата на
здравословното хранене
и живот. Благодарение на
активността на Мариана Банкова, Българско Вегетарианско Общество
задвижи отпечатването
на първите си официални рекламни материали и
присъства с идеите си на
събитието, продължаващо своя път към Русе, Бургас, София и други градове.

ПЪРВО за 2014 г.
ОФИЦИАЛНО
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2
ЗАБЛУДИ, стих от Радостина Колева – Радика … 4
14-ти МЕЖДУНАРОДЕН ВЕГАН фестивал – Заповядайте! … 6
ПОПУЛЯРНИ ВЕГЕТАРИАНЦИ – Даян Кийтън и Ал Гор … 8
22 март – СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА … 13
МОДЕЛИЕР, стих от Радостина Колева – Радика …

ДОБРАТА НОВИНА – Сан Франциско
забранява малките пластмасови бутилки за вода …
НОВИ БУТИЛКИ ЗА ВОДА – от водорасли, вместо от пластмаса …
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БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИ
в България – минерални, изворни, трапезни …
ТАЙНСТВОТО НА ВОДАТА …

Човекът мисли, че е смешен,
че е грешен,
че е малък,
че е жалък,
че светостта не е за него залък...
В мига, във който се пробуди,
от величието си ще се учуди!

26

ПИЙТЕ ТОПЛА, а не студена ВОДА …

34

РЕЦЕПТА – Как да си направим жива вода …
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36
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Радостина Колева-Радик

Подготовка на броя: Ралица Благовестова
Коректура: Евелина Чакърова, Анна Кръстева
Дизайн корица-лице и корекции: Александра Вали
Дизайн корица-гръб: Ивайло Минчев
Фотографии в броя: из Интернет
Официално издание на БЪЛГАРСКОТО ВЕГЕТАРИАНСКО ОБЩЕСТВО
W W W. V E G E B G . O R G
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Заповядайте
на първото
в България
мащабно
събитие в
сферата на
здравословното
веган хранене,
производство и
начин на живот!
Програмата
на Фестивала
застъпва
множество
аспекти на
веган храната,
нейните ползи,
положително
социално
и екологично
въздействие –
включително
етичните,
екологични,
образователни
и научни аспекти
на веганството,
в контраст с
масовия – жесток
и неустойчив
модел на
производство
на животински
продукти и
произтичащите
в резултат
проблеми
със здравето и
околната среда.
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ФЕСТИВАЛНA ЕКСКУРЗИЯ
По време на Фестивала e планиранa екскурзия – посещение на Двореца на Румънската
Кралица Мария в Балчик и на
Ботаническатa градина там.
Това са главните забележителности на Северното Черноморие и сa включени в 100-те национални туристически обекта
нa България. Всеки е поканен
да се присъедини и да резервира място за тaзи интереснa
екскурзия, когато се регистрира за Фестивала, без допълнителни разходи. Дворецът е построен между 1926 г. и 1937 г.,
по времето на румънското управление на региона за нуждите на Кралица Мария. Дворцовият комплекс се състои от
няколко жилищни вили, манастир, аязмо, параклис, винарска изба и много други
сгради, съпроводени от един
прерасен парк – държавно стопанисваната днес Ботаническа градина.

7

Даян Кийтън
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аян Кийтън е американска филмова
актриса, режисьор и продуцент. Родена е в Лос
Анджелис (САЩ) през 1946 г. Учи актьорско
майсторство в манхатънската театрална
школа “Neighborhood Playhouse” и през 1968 г.
участва в първата прочута бродуейска постановка на “Коса”. На Бродуей среща актьора-режисьор Уди Алън и през 1969 г. участва
в бродуейския хит “Изсвири го отново, Сам”.
Своя екранен дебют прави през 1970 г., когато е на 24 години. Първата й мащабна роля
е във филма “Кръстникът” (1972), в който играе Кей Адамс, но филмите, с които става
наистина популярна, са на Уди Алън. Четвъртият от тях е “Ани Хол” (1977), автобиографичен портрет на действителната връзка между двамата – тъжно-смешна, задушевна история, която издига на ново ниво жанра
комедия в киното. Филмът дори носи истинската фамилия на актрисата – Хол, както и
галеното й име Ани; печели Оскар за най-добър филм, а Кийтън – за най-добра актриса.
Някои от популярните най-нови филми на
Даян са “Бащата на булката” (1991), където
е в ролята на майката, “Невъзможно твой”
(2003), в който си партнира с Джак Никълсън
и Киану Рийвс, “Сутрешен блок” (2010) с Ха-
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рисън Форд в главната мъжка роля и др. Въпреки, че има
дългогодишни връзки с мъже
като Уди Алън и Ал Пачино,
тя не се омъжва, а от 1996 г.
се отдава на майчинство, като осиновява две деца – първо 18-годишната днес Декстър, а след това и 12-годишния понастоящем Дюк.
~ по Уикипедия и др.

~ www.vegetarianstar.com

Даян Кийтън разпределя времето си между обществената
си активност, отглеждането на децата и изявите си
на екрана. Всички те са еднакво важни за нея, наравно с
плановете за бъдащета й дейност.
“Аз съм в управителния съвет на Службата по опазване
културното наследство на Лос Анджелис. Грижа ме е за
сградите, за възстановяване на такива и за опазване на
други от събаряне. Аз съм и защитник на животните.
Част съм от настоятелството на Центъра за животни
“Helen Woodward”, намиращ се в Сан Диего – водещ
поддръжник на това да не се убиват кучета и домашни
любимци, а да се осиновяват от хората.”
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ПО СТЪПКИТЕ
НА КЛИНТЪН
П р евод

ЕВЕЛИНА ЧАКЪРОВA, www.dailymail.co.uk (2013)
През 2010 г. Бил Клинтън преминава към
растителен режим на хранене вследствие
на редица сърдечно-съдови интервенции.
Ето, че и неговият бивш вице-президент
Ал Гор също спира консумацията на всички
храни от животински произход. Веганството на Гор влиза в съответствие и с природозащитната му дейсност.
Ал Гор и Бил Клинтън по време на
президентската им кампания, 1992

Албърт Арнолд Гор – Ал Гор,
е американски политик, природозащитник, лектор и бизнесмен. Вицепрезидент на Американските щати в администрацията на Бил Клинтън
от 1993 до 2001 г. През 2000 г.
е кандидат на Демократическата партия за президент и
печели народния вот с почти
половин милион гласа, но според конституцията на САЩ
окончателната дума е на Избирателна колегия, излъчвана
при изборите от народа, и
там той губи с 266 на 271 гласа. След тази загуба, се връща
с нова сила към това, което
винаги му е било на сърце –
привличане на общественото
внимание към проблемите за
опазването на околната среда. Документалният му филм
“Неудобната истина” (2006)
добива световна популярност
и оказва значимо влияние върху
обществените нагласи. През
2007 г. Гор става лауреат на
Нобелова награда за мир. Сред
множеството му управленски
позиции се откроява членството му в съвета на директорите на Apple и ангажираността му като неофициален
съветник на ръководството
на Google.
~ по Уикипедия

Теглото на Ал Гор се увеличи драматично,
след като загуби изборите през 2000 г.,
и много хора мислеха, че е изпаднал в депресия.
Настоящата промяна в режима му на хранене не е голяма изненада, предвид промените в тегло му през последните години и
признанието му, че се стреми да води поздравословен начин на живот. В интервю
за списание Ню Йорк (от началото на май
2013 г.) той споделя, че често менюто му
се състои от зеленчукова супа и салата,
следвани от плодова салата за десерт.
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Гор по време на изборната кампания 2000 г. (вляво) и след това (вдясно).

“Храня се по-здравословно. Опитвам
се да съм в по-добра форма и това ми
харесва”, разкрива Гор.
Преминаването към веганство демонстрира развитие, поне на личностно
ниво, и в идеологията на политикаприродозащитник. След загубата на
президентските избори през 2000 г.,
Гор посвещава голяма част от времето си на работа за предотвратяване
на климатичните промени и глобалното затопляне, но често е критикуван от организацията за защита на
животните PETA за това, че в своите
кампании не залага на веганството и
пропагандирането му, или поне самият той да стане пълен вегетарианец.
“Не съм вегетарианец, но драстично
намалих консумацията на месо”, казва
Гор през 2009 г.
“Направих тази промяна сега и въпреки че все още не съм стигнал до там да
искам от всеки да става вегетарианец,
си мисля, че това е една добра гледна
точка.”

Бившият политически партньор
на Гор, Бил Клинтън, публично
обяви преминаването си към изцяло растително хранене след
редица проблеми със сърцето,
включително поставяне на четворен байпас през 2004 г. и на два
стента през 2010 г.
Въпреки че бившият президент
обявява и счита себе си за веган,
откакто се придържа към хранене на растителна основа, все пак
той разкрива пред AARP*, че веднъж седмично в менюто му има
сьомга или яйца – за допълнителен протеин и желязо. Клинтън
отдава подобреното си здраве и
значителна загуба на тегло именно на веганството. “То просто
води до по-добър живот, по-здравословно е и не товари излишно
сърдечно-съдовата система”, споделя той през май 2012 г. в шоуто на Елън Дедженеръс, която
също е веган.

22 март
Световният ден на водата

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март
от 1993 година насам. Гласуван е от Генералната асамблея
на Обединените нации по предложение на Конференцията
за околната среда и развитието (UNCED), проведена
през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта е
да се привлече внимание върху важността
на питейната вода и защитата на
водните ресурси. Всяка година
честването е свързано с
определен аспект на
водата. Тази (2014)
година е посветен
на водната
енергия.

Абсолютно вярно е, че нарастващата консумация на месо по
цял свят е един от проблемите, свързани с глобалната криза –
не само заради въглеродния двуокис, който се генерира, но и
заради потреблението на водни ресурси в процеса.
~ Ал Гор, 2009 г.
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Сан Франциско забранява
малките пластмасови овина
н
бутилки за вода

Сан Франциско е на път да огра-

~ www.greentech.bg

ничи продажбата на малките (до
600 мл) пластмасови бутилки с
вода на територията на общинските имоти. Това е първото подобно действие от страна на голяма община в САЩ и най-новото
от цяла поредица от мерки за намаляване на отпадъците, включваща забрана на найлоновите торбички за хранителни стоки.
Съветът на надзорниците гласува
единодушно да се започне постепенно премахване на продажбата
и разпространението на вода в

14

пластмасови бутилки за еднократна употреба. Забраната ще
важи на територията на всички
терени, които са градска или общинска собственост. Решението
влиза в сила от есента. “Налице
са невероятни, огромни екологични
щети от пластмасовите бутилки”,
каза надзорникът Дейвид Чиу, който предложи мярката. “Нужни са
1000 години за разграждането на една обикновена пластмасова бутилка
за вода.” Сан Франциско изглежда
е първият голям град, който се
опитва да подтикне потребителите да избягват използването на

еднократни бутилки за вода. За
тях еколозите казват, че пълнят
депата за отпадъци и стигат чак
до морето, подобно на найлоновите торбички.
Съществен елемент от новата
забрана е решението да бъде забранено закупуването на вода, пакетирана в пластмасови бутилки
за еднокрартна употреба, с пари
от бюджета на общината.
Важен компонент от новата регулация е и забраната на пластмасовите бутилки за всички обществени мероприятия – паради,
концерти и др.
До октомври 2016 г. забраната ще
се прилага за повечето събития на
открито. Тя ще обхване и всички
мобилни павилиони за храна и всич-
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ки други мобилни търговци, които
продават напитки по улиците на
града.
На организациите с нестопанска
цел, които провеждат събития,
привличащи повече от 250 000
участници, включително известния гей парад в града, ще бъде разрешено да продават и раздават бутилирана вода най-късно до януари 2018 година. След това организаторите ще трябва да кандидатстват пред общината за “разрешение за изключение” да продават
бутилирана вода на своите мероприятия.
Някои спортни събития в града,
както и международното летище
на Сан Франциско, ще се ползват с
известни изключения.

САН ФРАНЦИСКО, фотограф © Талха Тария

Н е само Сан Франциско прави

~ www.webpronews.com

стъпки за опазване на околната
среда – има шест щата и поне още
140 американски града, подобно на
Сиатъл, които официално спряха

закупуването на бутилирана вода
с общински средства. Сан Франциско обаче е първият голям град,
който забранява продажбите върху общинска собственост.

*

“Като се има предвид, че в Сан
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американския град Конкорд,
щата Масачузетс, от 1-ви януари
2013 г. действа забрана за продажба на вода в пластмасови бутилки
от 1 литър и по-малък обем. Ако
магазините в града нарушат забраната, при първо нарушение собствениците им ще бъдат предупреждавани, на втория път ги очаква глоба от 25 долара, при трето
и последвали нарушения – глоба от
50 долара. Местните жители обаче имат възможност да си купуват питейна вода в пластмасови
бутилки от съседните населени
места.
Градският съвет на Конкорд наложи забраната след тригодишна
кампания на местните природозащитници, съобщава The Hufflington
Post. Отказът от пластмасата
ще помогне да се намали количеството на отпадъците, а също
така ще съкрати използването на
изкопаеми горива, твърдят те.
По данни на екоактивистите, за

САН ФРАНЦИСКО, фотограф © Талха Тария
ко по наредбата, като част от национална кампания за опазването
на обществените водни системи.

*

Сан Франциско е и градът, който
инициира първата забрана на наелонови торбички в страната през
2007 г., като ги спря в големите
магазини за хранителни стоки.
Февруари 2013 г. Съветът на надзорниците гласува забраната да се
разшири за всички магазини и ресторанти в целия град и тя е в сила
от октомври 2013-та година.

брой 10/2014
Зелени
и
цент
к
А

производството на пластмасови
бутилки в САЩ отиват над 17
млн. барела петрол. С горивото,
получено от тези барели петрол,
могат да се движат 1.3 млн. автомобили в продължение на една
година.
По отношение на отпадъците се
посочва, че през 2007 г. само 23
процента от изхвърлената пластмаса е била насочена за преработване. Общият обем на пластмасовите отпадъци в САЩ е бил 31
милиона тона през 2010 година.
Градският съвет на Конкорд не е
пионер в борбата с пластмасовите бутилки. През 2009 г. австралийският град Банданун въобще
забрани продажбата на бутилирана вода, независимо от обема на
бутилките.
Решението на двете градчета
обаче едва ли ще повлияе на пазара
на вода в пластмасови бутилки.
Населението на Банданун е около 2
хиляди души, а на Конкорд – около
17.5 хиляди.

Националният парк “Мортън” в близост до градчето Банденун, Австралия.

където е отбелязана първата бойна победа
във Войната за независимост на САЩ.

Реконструираният Северен мост в
Националния исторически парк на Конкорд,

Франциско имаме достъп до чиста
и евтина вода от чешмата, трябва
да направим нещо, за да се откъснем
от привързаността си към пластмасовите бутилки”, каза Дейвид Чиу –
държавният надзорник, който даде
предложението за наредбата.
“Индустрията за бутилирана вода
харчи милиони долари, за да подкопае доверието на обществото в
чешмяната вода”, добави Лорен ди
Руша, служител на Corporate Accountability International – организацията, работила със Сан Францис-

~ www.mediapool.bg, 3 ян. 2013

БВО

17

двуседмичник на

ата
р
б
о
Д НОВИ БУТИЛКИ ЗА ВОДА овина
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от водорасли, вместо от пластмаса

А

~ www.sun-bg.com

лтернатива на замърсяващите и трудно разградими пластмасови бутилки за минерална вода измайсториха тримата изобретатели Гарсия Гонзалес, Пиер Паслие и
Гийом Куш. Те са създали балони от
прозрачни и ядливи водорасли, които няма да нанасят щети на околната среда. Иновацията дори получава отличие на Дизайнерските награди Лексус за 2014 година. (Виж
www.lexus-int.com – б.ред.).
Разработката носи наименованието “Ooho” и представлява сфери,
изработени от водорасли. Те могат да са с различен обем, а цената
им е изключително ниска. Новите
бутилки се очаква да бъдат пус-
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нати на пазара в Бостън до края
на март месец. Сферите “Ooho”
притежават двойна желатинова
мембрана, която е създадена посредством калциев хлорид и стабилизатора натриев алгинат.
Прозрачните балони се произвеждат чрез способа на гелификацията, при който с термична обработка от течност се получава гел.
Стабилизаторът натриев алгинат
се извлича от кафевите водорасли.
Между двата слоя на сферите могат да се сложат маркови надписи,
при което няма да е нужно ползването на лепило, и те също могат
да бъдат годни за консумация, ако
се изготвят от оризова хартия.
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БУТИЛИРАНИТЕ
ВОДИ

минерални
изворни
т р а п ез н и

В БЪЛГАРИЯ

Автор

Ст. н. с. д-р инж. ЛИЛИЯ ВЛАДЕВА

аква вода да пием – минерална, изворна, трапезK
на или водопроводна; в какви количества; все една и

~ www.nwcb.eu

съща вода ли да използваме? Много са въпросите,
които се задават в ежедневието, разнообразни са
теориите за качествата на една или друга вода.
Едно е неоспоримо – човек не може да съществува
без вода, живият свят не може да се развива без
вода, водата е началото. А изборът ни на вода за
себе си е важен, защото зависи както от общото
ни физическо и здравословно състояние, така и от
начина на живот, който водим – дали е активен или
заседнал, какви спортове практикуваме и на какви
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натоварвания се подлагаме.
У нас, поради значителните количества минерални води, този
въпрос е придобил особена актуалност и се дискутира непрекъснато. Като богата с разнообразни
минерални води, България си е извоювала място сред страните,
известни както със своята класическа балнеология, така и с модерния Спа-туризъм, особено широко
застъпен в нашия бит през последните години. Изостава обаче пиенето на вода, защото поради една
или друга причина у много хора не
са развити навици за това. Когато
организмът приема по-малко вода,
налице е пряка опасност от дехидратация, която е опасна за всички, но особено за хората, водещи
активен начин на живот, защото
техните тела отделят по-бързо и
в по-големи количества необходимите соли и минерали.
Когато влезем в един магазин за
хранителни стоки, от щандовете
ни посрещат разнообразни бутилирани води. През последните години водоналивните предприятия в
страната се развиха изключително много. Бе модернизирано съответно и законодателството. През
2004 г. излезе хармонизираната с
ЕС Наредба за изисквания към бутилираните натурални минерални,
изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.
И така, според своя произход водите се делят на три големи групи.
Натурални минерални води. Водят началото си от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с безупречна природна чистота – химична и микробиологична, с
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постоянен състав и отсъствие на
токсични микрокомпоненти, с наличие на полезни хранително-физиологични вещества. Тези води се
бутилират на водоизточника при
спазване на изискванията на наредбата (разрешени процедури: окисление, при положение, че това се
налага и газиране или догазиране
с въглероден диоксид). Обикновено
това са води с температура над
20оС и наличие на едни или други
полезни за здравето съставки – повишена минерализация, метасилициева киселина, флуорид, сулфати,
въглероден диоксид и др.
Изворни води. Водят началото си
от подземни водоизточници, защитени от замърсяване, с природна
чистота, с отсъствие на токсични микрокомпоненти и показатели, които в натурално състояние
отговарят на нормите за води за
човешка консумация.
Обикновено това са води с температура далеч под 20оС и с ниска минерализация – под 200 мг/л,
студени и чисти води с наличие
на незначителни количества соли,
които се бутилират на водоизточника, без каквато и да е обработка.
Трапезни води. Това са води от
подземен или повърхностен водоизточник, които отговарят на
изискванията на води за питейно-битова употреба – третирани
или нетретирани. Това в повечето
случаи са сондажни, а много често
водопроводни и хлорирани, с променлив състав, вероятно транспортирани, обработени води, задължително озонирани и, разбира
се, чисти.
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Кой от тези три типа води ще
изберем или ще отворим крана на
чешмата, е въпрос на избор и възможности. За правилния избор ще
помогне и познаването на още няколко факта за водите.
Обикновено минералните води са
с температура над 20оС и/или съдържат над определени концентрации физиологично-активни компоненти (флуорид, йодид, бромид,
желязо, метасилициева киселина,
сероводород, въглероден диоксид,
радон, обща минерализация и др.).

Тези води – с разтворени минерални вещества под 1000 мг/л и температура над 20 градуса, имат
и общото наименование “терми”.
Специфичният минерален (химичен) състав и безупречната природна чистота на минералните
води са предпоставки за здравословното задоволяване или допълване на организма с необходимото
количество вода и не на последно
място се използва нейното доказано лечебно-профилактично действие, благодарение на нейния разнообразен състав. По емпиричен път
от дълбока древност се е знаело
за полезното действие на природните води. Не случайно край
водните находища са се зародили
най-старите европейски градове,
където хората са се лекували, отдъхвали са и са се освежавали с радост. Такъв град е и Улпия Сердика,
продължава
нашата София.

Лилия Владева

т. н. с. инж. д-р Лилия Владева e експерт по въпросите на минеС
ралните води, консултант и член на Асоциацията на безалкохолни на-

питки в България и дългогодишен сътрудник на Институт “Фрезениус”
(Германия). Потапя се в професионалните дълбини на минералната вода
през 60-те години на миналия век. Преди да заслужи всичките си титли
и признанието на международен експерт, тя завършва Химико-технологичния институт в София. С колектив от специалисти изследва водата
в химическата лаборатория на Националния институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация, проучва изворите по време на многобройни командировки из страната и усъвършенства анализите си чрез
международни специализации – многократно в Москва и Познан. През
1972 г. фондация “Александър фон Хумболт” след конкурс я финансира за
едногодишно научно сътрудничество в Института по химия на водите и балнеохимия в Мюнхен. Защитава и дисертация за находищата с
лечебна кал в България. Има многобройни публикации и редица издадени
книги. През 1992 г., отново чрез фондацията, специализира в Институт
“Фрезениус” в Германия. Отношенията й с германските учени продължават и до днес, когато посвещава времето си основно на внуците, на
блога си за минерални води и лечебна кал (www.mineralnivodi.wordpress.com)
и на просветителски разговори по темата.
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За българските бутилирани води е характерно: * ниското съдържание на микроелементи като
арсен, антимон, кадмий, никел, олово, алуминий, мед, селен и др., считани за компоненти с недостатъчно проучено въздействие върху организма; * напълно допустими и даже ниски радиологични показатели; * много висока микробиологична чистота и ниска минерализация.
За използване на слабоминерализираните води – акратотермите,
няма ограничения. Те имат леко
застъпени балнеокомпоненти (химичните вещества са в по-ниски
концентрации) и по тези причини
не съществува риск от силно изразено действие на тези съставки
върху човешкия организъм при редовно използване на една и съща
вода. Но тя може и да се сменя,
всичко това е въпрос на вкус.
Една от по-важните групи натурални минерални води е тази на
съдържащите флуорид (това са
води, в които съдържанието на
флуорид е над 1 мг/л). Сред нашите минерални води има много
представители на тази група. На
първо място е водата от Овощник с нейните 24 мг/л флуорид,
уникален случай в Европа. Много
флуорид носят водите от с. Ягода,
Павел баня, Елешница, Кромидово,
Сапарева Баня и др. Този компонент играе определяща роля за
здравината на зъбите и костите. В
организма не трябва да се допуска
както недостиг, така и предозиране с флуорид, тъй като и двата
екстремни случая водят до нежелани последствия – наличие на ка-
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риеси в единия и флуороза (жълти
петна по зъбите) в другия. От бутилираните води най-известните
представители на флуоридните
води са Девин, Хисар и Велинград.
Те са много подходящи за профилактика на кариес, но трябва да се
редуват с изворна вода.
Има и още една обща класификация
на водите, която се базира на отношението на техния състав към
физическото и здравословно състояние на човека и степента на
активност на неговия живот.

Най-подходящи за ежедневна употреба са слабоминерализираните
минерални води, а за наша радост,
те преобладават в България.
Високоминерализираните води се
препоръчват при обезводняване на
организма, получено например в резултат на работа в горещи производства, активен спорт, тежък
физически труд, след сауна или
фитнес.
Важна група са натуралните минерални води, съдържащи магнезий
(съдържанието на магнезий в тях
е над 50 мг/л). Магнезиевите йони
имат добре изразено съдоразширяващо и успокоително действие
върху организма, също така възпрепятстват образуването на
фосфатни конкременти в бъбреците. За съжаление магнезиеви води, предлагани в бутилиран вид, у
нас има сравнително малко. Такива
води са тези от Михалково и Стефан Караджово, като Михалково е и
единствената въглекисела минерална вода на пазара. Значителната й минерализация я прави особе-

но подходяща за пиене след загуба
на соли в организма.
Една друга интересна група са силициевите минерални води (съдържанието на метасилициева киселина в тях е над 50 мг/л). Този
компонент оказва антисептично,
антитоксично и антисклеротично
действие, подобрява еластицитета и тургора на кожата. Многобройни са представителите на
тази група в България (с. Българене, Ерма река, Драгиново, Симитли и
още много други). От бутилираните минерални води ярки представители са Драгойново, Михалково,
Велинград.

В последните десетилетия науката откри и друго интересно и
изключително важно свойство
на водата – тя “запаметява”.
Паметта на водата е нейната

K

ачествата на минералните води се оценяват съгласно приетите
норми у нас и в европейските страни. Три от бутилираните български
минерални води са официално регистрирани в Германия, могат и се
предлагат на европейските пазари
като сертифициран висококачествен продукт. Това са минералните
бутилирани води от Девин Б5, Брацигово и Драгойново.

*

Особено трябва да наблегнем на
факта, че в българските минерални води отсъстват каквито
и да е органични антропогенни замърсители, като хлорирани въглеводороди, детергенти, пестициди,
хербициди, омекотители, антиок-

жизнена сила.
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Енергийни изследвания на води, както и класическият спектрален анализ, показват, че водите са много
различни една от друга и че въздействието им върху организма се
дължи колкото на техния химически състав, толкова и на енергийната им характеристика, на тяхната
“жизнена сила”. При изворните и
минералните води тя е многократно по-голяма в сравнение с тази на
трапезните и на чешмяната вода.
Ето защо водата е толкова важна
за здравето и тонуса на организма, особено при хора, които водят
активен начин на живот. Кирлиановите и спектралните анализи на
този етап показват, че най-енергизирани, с най-изразена “жизнена сила” са минералната и изворната вода от Девин.
~ www.mineralnivodi.wordpress.com

сиданти, полихлорирани бифенили.
Проучванията върху повече от
120 от тези органични съединения, определени с високочувствителни хроматографски методи
с наше участие в Института по
химия на водите и балнеохимия в
Мюнхен и Институт “Фрезениус” в
Таунусщайн (Германия), показаха
пълно отсъствие на тези вредни
съединения. Изследвани са повече
от 30 български натурални минерални води за тези вещества,
резултат от неправилна човешка дейност. Пълното отсъствие на тези вещества показва
още веднъж високата чистота
на нашата земя и дълбоките
подземни минерални води.
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ки – в сравнение с други течности.
Но нито един учен не е обяснил
досега защо при минусови температури плътността й намалява, а
при плюсови – се увеличава. Всяко
вещество при охлаждане се свива,
а водата напротив – се разширява.
Доста по-късно учените установяват, че в порите и капилярите
водата създава огромно налягане.
При покълването на семето например тя може да достигне 400
атмосфери. Ето защо кълнът с лекота пробива асфалт.

*

Изригващ гейзер в Невада.

ТАЙНСТВОТО НА ВОДАТА
Из документалния филм
“Великата тайна на водата”
(“Великая тайна воды”, 2006)

Водата е астралният образ на светлината.
В четвъртото измерение водата е астрал.
~ ВАКЛУШ ТОЛЕВ

B одата – най-познатото вещес-

тво на Земята – съпътства всеки
миг от живота ни, но знаем ли ние
каква тайна крие в себе си тази
удивителна стихия?!

*

Водата в Свещеното Писание е нещо повече от физическа субстан-
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ция, тя е определено понятие, което по определен начин се свързва с
идеята за живота.

*

Водата е изучавана достатъчно
подробно. Известно е твърдението, че водата притежава необичайни свойства – физически и химичес-

Водата е малка молекула, която
има твърде специфични свойства.
Няма друга молекула, в която ще
откриете тези аномалии. Ако
липсваше дори една от тях, нямаше да има живот на Земята. Всяко
от свойствата на водата е уникално. Досега науката няма отговор защо водата е единственото
вещество на планетата, което
може да се намира свободно в три
състояния – течно, твърдо и газообразно. Защо от всички течности точно водата има най-високо
повърхностно налягане, защо тя
е най-мощният разтворител на
Земята и по какъв начин се издига
по стволовете на дърветата, преодолявайки десетки атмосфери
налягане.

*

Югоизточна Азия, 1956 г. секретна лаборатория на военния институт за средства за масово унищожение. Тук вече няколко години
работят върху бактериологично
оръжие от ново поколение. Неговите свойства се обсъждат на многочасово секретно съвещание. Нео-
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чаквано то се прекратява – всички
участници са откарани в болница
с диагноза тежко хранително отравяне. Започва разследване, което
попада в задънена улица. Учените
не са употребили нищо, освен вода
от гарафите на масите. Тествали
водата, но никакви вредни примеси
не открили. Така и записали в отчета – причина за отравянето е...
обикновената вода.
Двадесет години по-късно е изказана фантастичната хипотеза, визираща непредсказуемото поведение на водата – тя има памет! Резултатите от експерименти, проведени в много държави, показват:
водата възприема и запаметява
всяко въздействие, което става
около нея. Достатъчно е да се
докосне до някое вещество, за да
“разбере” свойствата му и да ги
съхрани в паметта си. Дали прадедите ни са се досещали за това,
превръщайки обикновената вода
в лековита, използвайки сребърни
съдове? Засега това е най-добрият
произвеждан антибиотик. Толкова
добър, че войските на САЩ в Афганистан и Ирак ползват сребърна
вода. Един атом на сто милиона
унищожава всички микроби в раната.

*

Възниква въпросът как може да
съществува такава вода? Запаметявайки информацията, водата придобива нови свойства, при
което химическият й състав не се
променя! Изглежда, че структурата на водата е много по-важна
от химическия състав. Структурата – това е начинът, по който са организирани молекулите й.
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Виждаме как молекулите на водата се обединяват в групи, наречени клъстери. Учените предполагат, че точно те са своеобразни
клетки на паметта, в които водата записва всичко, което вижда,
чува и усеща.
Хората не знаят, че при изключването на светлината водата
се променя. Нейната структура, реагира подобно нервна
система на всяко дразнение.
Именно устойчивостта на клъстерните структури потвърждава
хипотезата за способността на
водата да запаметява. Възможно е
водата да е единствен по рода си
безценен компютър. Своего рода
компютърна памет.

*

През зимата на 1881 г. корабът
“Лара” пътувал от Ливърпул за
Сан Франциско. На третия ден на
кораба избухнал пожар. Сред напусналите кораба бил и капитанът
Нейл Кери. Жажда измъчвала корабокрушенците, все по-жестока
с всеки изминал час. Когато след
3 седмици благополучно стигнали
брега, капитанът, трезв реалист,
написал как са се спасили: “Ние мечтаехме за прясна вода. Започнахме
да си представяме, че синята солена вода около нас се превръща в
зеленикава сладка. Събрах в един
момент кураж и загребах с шепи.
Опитах я – оказа се сладка!”
През 1470 г. абат Карл Гастенсис
бил хвърлен в тъмница по обвинение, че разболял някаква “уважавана жена”. Всеки ден му давали само
парче сух хляб и канче зловонна,
гнила вода. След 40 дни тъмничарят забелязал, че преподобният
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Карл не отслабвал дори обратно –
станал по-здрав и жизнен. Което
само убедило инквизиторите, че
има връзка с “нечисти сили”. След
жестоки изтезания Карл признал,
че се молел над водата, благодарейки на Господ за пратените му
изпитания. И водата ставала мека
на вкус, свежа и прозрачна.
Да си припомним и знаменитото
явление, когато Иисус превърнал
водата във вино. Той не сложил в
нея захар, а придал на водата абсолютно специфични свойства.
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*

Според една хипотеза, през палеозоя в южното полукълбо е съществувал континентът Гондвана. Преди 3.5 млн. години мощни
тектонични процеси го разцепили
на части. Така се образували плоски планини, наричани от индианците “типуи” – стълбове. Рорайма е
най-голямата от тях. Това място
е толкова труднодостъпно! Три
дни пеш през саваната и джунглата, като се преодолява и 80
метрова стена... Нужен е доста
голям ентусиазъм. Там водата е в
нейното девствено, уникално състояние. Над Рорайма постоянно
виси ефирен облак. А по здрач се
появява лека омара. Като се покаже луната, облакът започва да
излъчва лека синкава светлина, в
която се вижда как най-мъничките
водни прашинки висят в неподвижния въздух и при най-лекия полъх на
вятъра се съединяват в дъждовни
капки, а те в порой и в неизброими
водопади се устремяват надолу.
Днес е 30 януари 2005 година, вземам проба номер 16. В този вид
за няколко дни водата ще пази

енергията на тези места. После в
Петербург, в лабораторни условия
спокойно ще я изследваме и ще можем да направим някакви изводи. В
лабораторията на проф. Коротков
е разработен прибор, определящ
енергетиката на водата с помощта на “ефекта на Кирлиан” всичко,
намиращо се в силно електромагнитно поле, излъчва светлина.
Колкото повече сила има обектът,
толкова по-ярко свети.
Там сравнили водата от Венецуела
с обикновена питейна. Природната вода се оказала по-активна
не два, а 40 000 пъти, т.е. тя е
принципно различна субстанция.
Такава вода веднага активизира организма. Затова по тези

места хората са достатъчно
жизнени, въобще щастливи и не
желаят при тях да идва цивилизацията.
Човекът не регистрира разлика
между чиста природна и изкуствено пречистена вода. Но всяко
животно избира изворната вода,
защото е наситена с природна
енергия.

*

Правили сме експерименти за влиянието на различни фактори върху
водни проби. Обекти, магнитни,
електрически полета а също и човешко присъствие, емоции. Стана
ясно, че емоциите, положителни
или отрицателни, въздействат
най-силно.
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Национален парк в Хърватия.
В лабораторията на проф. Коротков били проведени многобройни
експерименти за влиянието именно на човешките емоции върху
водата. Помолили група хора да излъчат към колба с вода най-положителни емоции: любов, нежност,
грижа. После сменили колбата с
нова и помолили да съсредоточат
върху нея страх, агресия, ненавист.
След което изследвали образците.
Установили, че любовта повишава енергетиката на водата
и я стабилизира, а агресията
рязко я понижава.

рени, че така е правилно. Защо нашите предци са приели за очевидно
това, което науката изследва едва днес? Оказва се, честотата на
вибрациите при молитвите на всяко вероизповедание, на всеки език, е
точно 8 херца. Това съответства
на честотата на земното електромагнитно поле. Затова молитвата формира във водата, която
се намира във всяка храна, хармонична структура. Затова – ето ви
чисто практически съвет: Сядайте на масата в добро настроение!

*

*

Във всички световни религии преди
хранене се прави молитва. Храната
се освещава при големи религиозни
празници. Рядко се замисляме защо
толкова различни религии са уве-

Съвсем скоро бе открито още
едно уникално свойство на природната вода – тя може да гори. При
горенето на природната вода гори
самата вода! Защото природната
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вода е структурирана по особен
начин.
На научен език “горене” означава
процес на окисляване, при който се
отделят топлина и светлина. Водата гори при стайна температура, а отделената светлина се регистрира със свръхчувствителни
прибори. Кислородът постоянно
се активизира, гори нещо органично и виждаме светлина.
Горенето на водата е продължителен процес, защото ако става
мигновено, цялата вода щеше да
изгори. Струва ми се, че химиците
са забравили и фактът, че ако от
бензина се извлече всичката му
вода, той няма да гори. Това е известно още от 19 век. За всяко
горене е нужно поне известно
количество вода.
Съвременните технологии позволяват водата да се структурира
изкуствено. В лабораторни условия, при покълване на семена от
соя с такава вода, те отчели 6
пъти по-високо фотонно излъчване от покълналите с обикновена
вода. На практика поливането със
структурирана вода ускорява растежа на зеленчуците и увеличава
няколко пъти наличието на микроелементи и белтъчини.

*

Мисля, че учените трябва да отделят особено внимание на това
как водата взаимодейства с молекулите. На молекулярно равнище
тя създава структурата на
спиралата на ДНК. Без вода нямаше да има спирала и без вода
тя не би работила. Само във
водата започва своя живот всяко
семе, всеки ембрион. Околоплодни-
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те води участват в неговото развитие и съхранение.
Именно заобикалящата ни вода,
подобно на универсален компютър, разкрива всяка биологична
програма.

*

В “Еклисиаст” пише:
“И взе свежи клонки уж от бяла
топола, бадем и кестен. И като
изряза ивици от тях, оголи бялата
вътрешност. И сложи клонките в
коритата, където пият вода овцете. И възбудиха се овцете и зачеваха там. И се раждаха овце на ивици,

пъстри и на петна.”

*

Въздействали на водата със свръхслаби импулсни полета. Полета,
десетки хиляди пъти по-слаби от
земното магнитно поле. Тоест нищожно малки от гледище на съвременната наука. В така обработена
вода пуснали рибки, на които скоро
се родили необикновени малки –
приличащи си като близнаци, но
кардинално различни от своите
събратя. На гърба на всички мъжки се появили сиви ивици, цветни
петна. Това се нарича “фенотипно
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изменение”. Принципно важно е, че
то се проявява не само при някои,
а при всички рибки едновременно.
Освен това при тези експерименти
се променило и поведението им. Те
започнали да реагират еднакво на
външни дразнители. Така в целия
пасаж рибки като че се появил колективен разум.
Това е толкова сериозен проблем,
напълно непроучен... Достатъчно
значим е дори само фактът, че
видът и поведението на живите същества може да се променя чрез водата...
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~ ПЕТЪР ДЪНОВ, www.petardanov.com
Когато някой е неразположен духом, когато е болен или животът му се е обезсмислил, нека пие
вода. Водата носи живот.

*

Няма по-хубаво лекарство в света от топлата вода,
но трябва да знаеш как да я възваряваш, как да я
топлиш.

*

Една вода ще стоплите толкова, че да започне да се
изпарява. Ще пазите да не става изпарение. Щом
започне да се изпарява, нейната сила изчезва. Като
започне да се образува туй налягане на парите, ще
извадите водата.

~ ПЕТЪР ДЪНОВ, www.dunov-knigi.com
Като пиеш топла вода, ще ти светне. Водата чисти,
прави добрини.

*

Елексирът на новия живот е топлата вода.

*

Пийте топла, а
не студена вода
~ www.hranene.framar.bg

През не толкова далечната 1969 г. на рентгенолози се налага да задържат
бариева каша в стомаха на човек за времето, необходимо за извършване на
рентгеново изследване. Оказало се, че ако кашата се приеме, без да се затопли предварително (веднага след изваждането й от хладилника), тя “напуска” стомаха по-бързо, отколкото рентгенолозите успяват да настроят
тогавашната не съвсем съвършена апаратура. Специалистите проявяват
интерес към този факт, провеждат експерименти и установяват, че ако
по време на ядене се консумират студени напитки (студена вода или газирана напитка с лед, например), то времето на престой на храната в стомаха намалява от 4 – 5 часа до 20 минути. Тоест при приема на студена
вода количеството, което сме изяли, буквално се избутва от стомаха.
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Топлата вода дава нещо на човека, а студената
само взима. Пиете ли топла вода, ревматизмът
няма да ви напада.

*

Много ли е студена водата, не я пийте, много ли е
гореща – също.

*

Елементарно хигиенично правилно е всеки ден по
три пъти – сутрин, на обяд и вечер преди ядене, да
изпиваш по една чаша чиста гореща вода. Tова е
вътрешна необходима баня.

*

Защо трябва да се пие гореща вода? При храненето по стените на стомаха и червата остават
мазнини и утайки, които пречат за правилното храносмилане. Горещата вода ги разтваря и регулира
процесите в стомаха и червата. Нали чиниите миете с топла вода, а не със студена?

35

РЕЦЕПТA

36

двуседмичник на

БВО

Ка к да си нап ра вим жи ва вод а

брой 10/2014
Зелени
и
цент
к
А

37

двуседмичник на

БВО

брой 10/2014
Зелени
и
цент
к
А

Подготвил РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

~ разширен материал по сп. Ентусиаст 7/2012, www.magazine.entmedia.net

Четох неотдавна материали за

това как се облъчват с гама-лъчи
множество от храните, които консумираме всеки ден. Успокояващо
се твърди, че йонизиращото облъчване е безвредно за нас и единствено микроорганизмите (както и
дребните буболечки) измират, което позволява по-дълготрайното
съхранение на продуктите. А сред
одобреното за такива процедури
влиза почти всичко: месо, яйчен
прах, морски деликатеси, пресни и
сушени плодове и зеленчуци, семена, билки, лекарствени препарати…
Въпросът е в това, че ние по ника-
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къв начин не можем с просто око
да различим облъчените от обикновените храни – нужна е скъпа
апаратура, за да се установи.
Точно по същия начин засега нямаме как да различаваме пречистена
и енергетизирана на фино ниво
вода от замърсена – “мъртва”, да
кажем. В не една лаборатория по
света обаче се правят проучвания,
замервания, експерименти, за да
се установи наистина ли може да
има качествени енергийни разлики. И както се продава минерална,
така може да се срещне да се продава вече и т.нар. “структурирана”

вода – каквото и да рече това (макар че формулировки не липсват).
Същественото в случая е, че молекулите й се групират очевидно
различно при различни въздействия. “Хората не знаят, че при изключването на светлината водата
се променя. Нейната структура
реагира подобно нервна система на
всяко дразнение” – гласи едно от
твърденията в руския научно-популярен филм “Великата тайна на
водата”. А ако искаме вода, която дезинфекцира изключително ефикасно, достатъчно е да я
държим в сребърни съдове или
поне да пускаме чисто сребро
в нея.

Друга информация, на която попаднах, разказва за екип в Петербург от лабораторията за медикобиологични технологии в промишлената и морската медицина. Там
провеждали многогодишни експерименти с вода от различни източници, на която е четена молитвата “Отче наш” и е осенявана
с кръстния знак. Резултатите
показали значително намаляване на златистия стафилокок в
пробите – от 7 до 1000 пъти –
и промяна в оптическата й
плътност. И макар може би на
изследователите много да им
се е искало да установят, че
кръстният знак и молитвата
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действат сами по себе си, все
пак се оказало от реално значение
това дали осеняващият “свещенодейства” (тоест вярва в
положителното въздействие и
излъчва тази настройка от себе си) или извършва действието
машинално, разсеяно, без да
влага мисъл и чувство. Това вероятно показва, че не е важна толкова “буквата” в една молитва,
колкото излъчваната от човека
психична енергия. Така че можем
да “зареждаме” своя вода чрез каквото си искаме, стига да е достатъчно целенасочено и въздействащо, за да е и ефективно. Например с любима музика.
В една публикация на биофизика
Игнат Игнатов пък намираме да
се споменава, че размразената
вода е изключително “активна”.
“Размразената вода има стимулиращ ефект и се използва с успех при
възстановяване на болни след операции. Учени от Кралския медицински
институт в Стокхолм съобщават за
успешно лечение на диабет с размразена вода” – се казва в публикацията. Счита се, че се наблюдава този
ефект, защото в размразената
вода има по-малко водородни атоми от изотопа деутерий, които
от своя страна по-трудно преминават през клетъчната мембрана.
В интервю за bulpress.net пък д-р
Мариана Тодорова споделя от своя
опит: “Става дума за промиването
на очите с чиста студена вода. Тази
процедура е полезна абсолютно за
всички, безопасна е и ако се извършва
правилно, е много ефикасна. Не трябва да се използва водата от крана.
Тя може да бъде филтрирана (сле-
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дете за своевременното сменяне на
филтъра) или преварена, но в този
случай ви препоръчвам да сложите в
нея силициеви камъчета, които можете да купите от аптеката. Силицият не само очиства, но и структурира водата, дори ако тя постъпва
директно от водопровода, а това е
много полезно за очите…”
След като по-напред в темите
на броя (на сп. Ентусиаст 7/2012 –
б.ред.) се запознахме с това как да
си направим пирамида за домашно
ползване, тук е мястото да отбележим и че експериментите на изследователите показват недвусмислено – престоят на вода в пирамида я пречиства и енергизира,
превръща я в ефикасно лечебно и
козметично средство. Богомил Герасимов, в книгата си “Тайнствената сила на пирамидите”, посвещава няколко страници специално
на този въпрос, а ние можем да
цитираме тук за запознаване няколко по-важни реда:
“Авторите, които изучават пирамидната енергия и нейните приложения, не пропускат и водата. Всички
отбелязват, че водата, освен че притежава много други качества, сред
които е и липсата на вкус и мирис,
абсорбира пирамидната енергия, сама се превръща в енергоносител и
може напълно да замести пирамидата. Няма съществени различия между авторите по въпроса за способността на водата да получава, да
задържа и след това да отдава благодатната пирамидна енергия.
Съществува известно разминаване за
времетраенето и количеството на
водата, необходими за адекватното
й енергизиране в пирамида. Тот и

Нилсен отбелязват, че количеството
вода зависи от големината на пирамидата. Те смятат, че пирамидата
трябва да е достатъчно голяма и половината от съда с вода да стига
до височината на царската камера,
тоест до 1/3 от височината на пирамидата. Един литър вода изисквал
престой в пирамида най-малко 24
часа преди ползване. Най-прецизни
и търсещи за всичко експериментални доказателства са Салас и Кано,
които препоръчват като идеален,
срока от 7 до 15 дни. В пирамида с
височина до 25 см според тях може да
се енергизира до половин литър вода.
За своите експериментални цели те
използват пластмасов бидон от 10 л.
в пирамида с височина 75 см.”
Това е може би една от най-лесните “рецепти” за енергизиране на
вода – при условие, че вече сме си
направили труда да се снабдим с
пирамида, разбира се, а като че ли
най-сериозната (да се надяваме не
само по сложност и трудоемкост
;), на която аз лично съм попадала,
е описана от квантовия физик
Вадим Зеланд в книгата му “Съз-
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дател на реалността”. Цитирам
почти дословно:
“Налейте в 5-литрова емайлирана
тенджера вода от чешмата, оставете я да престои и я кипнете на
огъня. След това бързо я охладете в
студена вана. Това е първият стадий на структуризация на водата.
Тя вече е една степен по-полезна от
просто преварената.
Сетне пуснете в тенджерата 57 камъчета черен силициев двуокис
(от аптеката), покрийте с марля и я
оставете два дена. После внимателно
я прелейте в друг съд, като изхвърлите долния слой от 2-3 сантиметра,
защото силициевият двуокис поема
патогенните микроорганизми и чуждите химически елементи. Тази вода
вече притежава лечебни свойства.
Още повече, тя е структурирана
и наситена със силиций – най-необходимия микроелемент, при липсата
на който в организма не се усвоява
почти никой от всички останали.
Получената вода поставете в камерата на хладилника (добре опразнена, почистена и измита, разбира
се, преди това :р – б.ред.). Щом на
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повърхността и по стените се образува ледена коричка, я прелейте
в пластмасов съд и отново го поставете в камерата. Изхвърлете
леда, като по този начин изхвърляте
тежката вода. Тя съдържа изотопи
на водорода деутерий и тритий, замръзва при температура 3°С и вреди
на организма.
Последното замразяване трябва да
извършите в пластмасовия съд, защото емайлът на тенджерата може да
се напука (възможно е и в стъклен, но
да не се препълва по същата причина –
б.ред.). Когато две трети от водата замръзне, пробийте дупка в леда
и излейте от съда незамръзналата –
тази “саламура” съдържа всички нежелани примеси. Остава да почакате
ледът да се стопи при стайна температура. Ще получите разтопена
вода с най-високо качество, която се
нарича протиева, защото е изчистена от тежките изотопи.
И най-сетне, ако имате магнитен
кръг или магнитна фуния, прелейте
водата през тях, за да укрепите още
повече структурата й. Получената
вода притежава лечебни свойства –
изчиства организма и при дълготрайна употреба лекува от редица
заболявания.”
Единственият проблем на тази
“жива вода” е, че срокът за съхранението на свойствата й е ограничен в рамките на около седем часа.
Но, както завършва Зеланд:

“Такава вода не ще си купите
от никъде и за никакви пари.”
42
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За да сме сигурни, че пием чиста,
добре структурирана и енергизирана вода, можем да се обърнем
и към съвременните технологии.
Днес имаме на разположение вече
множество предложения за избор.
Един финансово достъпен (само 36
лв.) и лесен за прилагане вариант е
руският пречиствателен уред (с
немски филтър) “Гейзер” от магазините “Самоздрав”, който може
да се съчетае с една магнитна фуния (15 лв.) за енергизиране. Уредът
се инсталира директно на чешмата, а филтърът се сменя веднъж
годишно (струва 6 лв.), като се
препоръчва почистването му на
всеки три месеца. Той е с активно
сребро и блокира размножаването
на бактерии и вируси. Чрез химични
съединения в него се отстраняват
и тежки метали, в това число радиоактивни вещества, остатъчен
хлор, хлорни и фосфорноорганични пестициди. Ефективността на
пречистването процентно е: 100%
частици с размери над 5 микрона;
95% мътност; 95% олово, цинк,
кадмий и цезий 137; 92% активен
хлор и пестициди; 90% микроорганизми, канцерогени, коли-бактерии;
90% желязо и алуминий. Относно
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магнитната фуния – индукцията в
центъра на работния й отвор е 40 ±
10мТл и магнитните свойства се
запазват в продължение на 7 години, гласят фабричните сведения.
Друга една, може да се каже дори
първокласна, възможност по отношение на оптималност между цена
и качество, са уредите на японската фирма Никкен. За техните характеристики и предимства разказва специално за “Зелени акценти” независимият консултант Мариела Николова.
В заключение нека споменем и алтернативата на изключително прецизните уреди с обратна осмоза.
Те обикновено са по-скъпи – от около 400 лв. нагоре – и се инсталират
в кухненските шкафове под чешмата. Разполагат с няколкостепенни
филтъра – механичен и активен
въглен за предварително очистване на водата от механични примеси, хлор и хлорни съединения; следва мембраната за обратна осмоза,
която премахва до 99% от всички
примеси във водата – бактерии,
вируси, органични и неорганични замърсители, нитрати, тежки метали, радиоактивни елементи и т.н.
(на практика мембраната за обратна осмоза пропуска само молекулите на водата, а останалото се изхвърля през дренажния отвор в канализацията); след това филтри за
омекотяване на вкуса и обогатяване с полезни елементи от рода
на най-необходимите за добро здраве минерали като калций, магнезий, натрий, калий. Минусът тук е
липсата на магнетизиране, което
всъщност лесно може да се компенсира с набавянето на магнитна
фуния.
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Подготвил МАРИЕЛА НИКОЛОВА

B

отговор на въпроса “Каква
вода пиете?” с радост споделям, че
пия вода, която е филтрирана, алкализирана, минерализирана, енергизирана и стуктурирана с помощта на японските технологии на
фирма Никкен (Nikken). Аз използвам три от продуктите им за обработка на вода – “Спортна бутилка”, “Водопад” и “Оптимизатор”.

разградима пластмаса, която не
съдържа Бисфенол-А или други
потенциално опасни химически вещества. Установено е също така,
че надвишава американския стандарт ANSI/NSF по седем показателя за филтриране на вода. Използвам я винаги, когато съм на път
или извън дома. Цената й е 74 лв.,
а на филтъра – 37 лв.

“СПОРТНАТА БУТИЛКА”
е с вместимост 600 мл. Има тристепенен филтър от зеолит, въглен
и Pi-минерали. В резултат на преминаването на водата през филтъра тя се пречиства, минерализира и алкализира. В бутилката
има 4 броя магнити с мощност
4.200 гауса, които магнетизират
водата.
Филтърът се сменя след около
250 пълнения. Резултати от лабораторни тестове във Великобритания показват, че осигурява
пречистване на: хлор 94%, желязо
77%, мед 97%, олово 77%, никел
81%, амоний 54%. Бутилката е направена от рециклируема и био-

“ВОДОПАДЪТ”
е с вместимост 5л. Има петстепенен филтър, състоящ се от предварителен филтър от микрогъба,
който премахва по-големите замърсявания; смола за обмяна на
йони, която омекотява водата и я
зарежда с отрицателни йони; активен въглен, направен от черупка
на кокосов орех, който осигурява
форма на филтриране чрез абсорбция; Pi-керамика, която минерализира и алкализира водата; зеолит,
който осигурява допълнително
филтриране на тежки метали и
вредни елементи. След като премине през филтъра, водата се
събира в по-долен съд, където има
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минерални камъни, вадени от 800 м
дълбочина под морското равнище
край малък корейски остров. Камъните обогатяват водата с различни минерали и допълнително я
алкализират, като осигуряват същевременно и друга естествена
форма на филтрация. Вече филтрираната вода преминава през магнитно поле от 1.200 гауса, което я
магнетизира.
Водопадът е носител на сертификата Златен печат на Световната
Асоциация за Качество на Водата

(World Water Quality Association).
Направен е от рециклирани и бързо
разградими материали, които не
съдържат Бисфенол-А и не изпускат опасни химикали. Цената му е
435 лв. Периодът за смяна на филтъра му зависи от качеството на
питейната вода, която се ползва,
а то е различно за различните
държави и региони, но общата препоръка е след като са пречистени
поне 900 литра (водопадът има
брояч и сигнализира, когато бъдат
достигнати). Цената му е 104 лв.,
а на камъните – 43 лв.
“ОПТИМИЗАТОРЪТ”
е с вместимост 2л. В него се налива само предварително филтрирана вода. Там водата се минерализира допълнително и
се обогатява с отрицателни йони, благодарение на вложените в Pi-пръстен минерали и керамични елементи.
Отделно се и магнетизира
благодарение на основа от
4.400 гауса. В оптимизатора
водата се завихря и образува
вортекс, подобен на срещащия
се в природата вихър при концентриране на енергия във флуиди.
В резултат на вортексното движение на водата (водовъртеж),
тя се зарежда енергийно и информационно, обогатява се с кислород, раздробяват се клъстерите на водните молекули на
по-дребни и по-лесно усвояеми
от клетките и се създава
хармонична структура на
водата, т.е. хексагонна
структура на молекулите. Цената на оптимизатора е 337 лв.
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Оптимизатор за вода на друга

фирма.

Колкото повече разбирате
водата, толкова по-трудно
ще ви бъде да отричате
съществуването на Бога.
~ Масару Емото

